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Broytingaruppskot
til
3. viðgerð av
løgtingsmáli nr. 18/2017: Uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi

broytingaruppskot
1. Í § 14, stk. 4 verður “í sama lutfalli, sum ásett í skjali 2” strikað.
2. Yvirskriftin yvir § 22 verður orðað soleiðis:
”Fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi”
3. §§ 22-29 verða orðaðar soleiðis:
”§ 22. Fiskidagaskipan og fiskidagatal verða ásett fyri botnfiskaveiðu í føroyskum sjógvi
frá 1. januar 2019 til 31. desember 2019 fyri fiskifør undir føroyskum flaggi.
Stk. 2. Loyvi at fiska undir fiskidagaskipan, sambært stk. 1 verður latið persóni ella
felagi, sum í tíðarskeiðinum 1. januar til 31. desember 2018 hava rætt til við ávísum
fiskifari at fiska undir fiskidagaskipan í føroyskum sjógvi, sambært løgtingslóg um
sjófeingi.
Stk. 3. Við løgtingslóg verður ásett fiskidagatal fyri botnfiskaveiðu á føroyska
landgrunninum hvørt fiskiárið.
§ 23. Innan fyri hvønn av hesum bólkum av fiskiførum verður fiskidagatal fyri fiskiárið
1. januar til 31. desember 2019 ásett fyri hvørt fiskiár, og frádrigið tað, í møguliga
verður selt á uppboði, eftir ásetingunum í § 17, stk. 5 ella § 18, stk. 5, soleiðis:
1) Bólkur 2: Trolarar:
a) Innara fiskidagaleið: 5.848 fiskidagar
b) Ytra fiskidagaleið: 2.040 fiskidagar
2) Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons: 2.705 fiskidagar
3) Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15 og 40 tons: 1.145 fiskidagar
4) Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á línuveiðu: 1.764 fiskidagar
5) Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á trolveiðu: 1.571 fiskidagar
6) Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á húkaveiðu: 11.839 fiskidagar
Stk. 2. Ásetta fiskidagatalið fyri hvønn bólk sær í stk. 1 er galdandi fyri fiskiskap á innaru
fiskidagaleið, ásett í § 24, tó undantiknir fiskidagar, ásettir fyri ytru fiskidagaleið í bólki 2,
sambært stk. 1. Ásetta fiskidagatalið fyri bólk 2 á ytru fiskidagaleið kann bert nýtast til
fiskiskap á ytru fiskidagaleið. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um umbýti av
fiskidøgum frá innaru til ytru fiskidagaleið. Verður fiskað á ytru fiskidagaleið, uttan

fráboðan til Vørn um umbýti av døgum frammanundan, verða dagarnir roknaðir av
fiskidagatalinum, tillutaðir til fiskiskap á innaru fiskidagaleið.
Stk. 3. Fiskidagar, tillutaðir bólki 2, 3, 4 A, 4 B og 4 T sambært stk. 1 verða latnir sum
egnir fiskidagar í sama lutfalli, sum var 1. januar 2018, tó so, at hædd verður tikin fyri
endaligum avhendingum í tíðarskeiðinum 1. januar 2018 til 31. desember 2018.
Stk. 4. Fiskidagar, tillutaðir bólki 5 sambært stk. 1 verða latnir sum felags fiskidagar.
Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur fyri, hvør er at meta sum fult rikin og ikki fult rikin
útróðrarbátur, og reglur um inntøkumørk og veiðinøgdir.
Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð gera reglur um, at fiskidagatalið, tillutað
hvørjum fiskifari í bólki 4 A og 4 B, kann roknast um í lutfallinum 1:2, um fiskað verður
við snellu.
Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann í 2019 fyri bólk 2, sambært stk. 1, tilluta 169 fiskidagar
og fyri bólkarnar 3 og 4, sambært stk. 1, tilluta ávikavist 105 og 167 fiskidagar tilsamans
at lata fiskiførum, sum avreiða livur. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð treytir fyri at
fáa lut í hesum fiskidøgum.
Stk. 7. Umframt fiskidagar sambært stk. 1 verða fiskidagar fyri tíðarskeiðið frá 1. januar
2018 til 31. desember 2018 ásettir soleiðis:
1) Bólkur 3: Línuskip yvir 110 tons: 239 fiskidagar
2) Bólkur 4 A: Útróðrarbátar millum 15 og 40 tons: 101 fiskidagar
3) Bólkur 4 B: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á línuveiðu: 156 fiskidagar
4) Bólkur 4 T: Útróðrarbátar størri enn 40 tons á trolveiðu: 139 fiskidagar
Stk. 8. Fiskiførini í hvørjum av bólkunum 3, 4 A, 4 B og 4 T, sambært stk. 1, kunnu eftir
1. september 2018 brúka av fiskidøgunum sambært stk. 8, tá fiskidagarnir, ið eru tillutaðir
fiskifarinum við støði í ásettum fiskidøgum sambært stk. 1, eru brúktir.
Stk. 9. Fiskidagar, ið verða avhendir sambært § 43, verða ikki roknaðir sum brúktir
fiskidagar, sambært stk. 8 í hesi grein.
Stk. 10. Hvørt fiskifar í bólkunum 3, 4 A, 4 B og 4 T, sambært stk. 1, kann í mesta lagi
brúka lutfalsligan part av ásetta fiskidagatalinum fyri bólkin, sum ásett sambært stk. 8.
Lutfalsligi parturin fyri fiskifarið verður roknaður sum tal av brúktum fiskidøgum hjá
fiskifarinum í tíðarskeiðinum 1. januar til 31. desember 2018, íroknaðir brúktir fiskidagar,
avhendir frá øðrum í sama tíðarskeiði, býttir við talinum av brúktum fiskidøgum tilsamans
í bólkinum, sambært stk. 1, í tíðarskeiðinum 1. januar til 31. desember 2018. Um eitt ávíst
fiskifar ella manning tess hava verið fyri óhappi, ið beinleiðis hevur avmarkað raksturin
av fiskifarinum í tíðarskeiðinum 1. januar til 31. desember 2018, kann landsstýrismaðurin
gera undantak fyri, hvussu talið av brúktum fiskidøgum verður roknað hjá fiskifarinum í
sama tíðarskeiði. Í hesum førum kann útrokningin grundast á eitt 12 mánaða tíðarskeið
frammanundan tí degi, at viðkomandi óhapp er staðfest. Hjá teimum fiskiførum, ið hava
roynt á fjarleiðum av kvotum, sum føroyskir myndugleikar hava, sambært avtalu við
Grønland og í altjóða sjógvi, verða upp í brúkta fiskidagatalið roknaðir dagarnir til
fiskiskap á fjarleiðum frá tí, at skip fer úr havn, til tað aftur er í havn, í lutfallinum 3:1.
Fiskidagarnir, ásettir sambært stk. 8, kunnu ikki avhendast sambært § 43.
Stk. 11. Fiskifar, í bólkunum sambært stk. 1, verður verandi í tí bólki, tað er í, tá henda
løgtingslóg kemur í gildi, og kann ikki flyta bólk, hóast tað verður mált upp av nýggjum,
ella broytingar verða gjørdar, sum ávirka stødd ella framtøkumegi.
Innara og ytra fiskidagaleið
§ 24. Innara fiskidagaleiðin er sjógvurin innan fyri beinar linjur, drignar gjøgnum hesi
støð í hesi raðfylgju:

62°47'00"N, 07°12'00"W
1) 62°47'30"N, 06°30'00"W
2) 62°42'00"N, 06°00'00"W
3) 62°28'00"N, 05°00'00"W
4) 62°00'00"N, 04°30'00"W
5) 61°30'00"N, 04°50'00"W
6) 61°15'00"N, 05°00'00"W
7) 61°15'00"N, 06°00'00"W
8) 60°35'00"N, 06°09'00"W
9) 60°26'00"N, 06°10'00"W
10) 60°26'00"N, 06°32'00"W
11) 60°35'00"N, 06°35'00"W
12) 61°23'00"N, 07°30'00"W
13) 61°25'25"N, 08°01'00"W
14) 61°32'48"N, 08°20'30"W
15) 61°49'00"N, 08°41'48"W
16) 62°18'00"N, 08°45'00"W
17) 62°38'00"N, 08°03'00"W
Stk. 2. Ytra fiskidagaleiðin er sjógvurin millum 200 fjórðinga føroyska fiskimarkið og
innaru fiskidagaleiðina, ásett í stk. 1, tó verður Føroya Banki ikki tikin við.
Aðrar skipanir í fiskiskapi í føroyskum sjógvi
§ 25. Fyri veiðu í føroyskum sjógvi, undantikið veiðu, sambært §§ 22 og 23 og §§ 7380, kann landsstýrismaðurin áseta kvotuskipan, fiskidagaskipan ella aðra skipan og
nærri reglur um atgongd, býti av tøkum fiskimøguleikum millum bólkar av
fiskiførum, einstøk fiskifør og veiðihættir.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um at skipa fiskiskap eftir botnfiski og
øðrum djórasløgum á Føroya Banka og um, hvørjir bólkar av fiskiførum ella
veiðihættir kunnu gerast partur av skipanini.
Tal av fiskiloyvum
§ 26. Talið av fiskiloyvum til fiskiskap undir fiskidagaskipan í bólkunum, sambært §
23, nr. 1-5, er talið av fiskiloyvum, ið vóru í gildi við árslok 2018 í bólkunum sambært
§ 74, stk. 1, nr. 3-5.
Stk. 2. Fiskiloyvi til fiskiskap í bólki 5, sambært § 23, nr. 6, kann verða latið báti, sum
er skrásettur í Føroyum áðrenn 1. januar 1995, og sum ikki er ræðisavmarkaður ella
hevur aðra avmarking til at reka vinnuligan fiskiskap, ella í tíðarskeiðinum frá 1.
januar 1995 til 31. august 2002 hevur fingið útskrivað fiskiloyvi ella hevur fingið flutt
fiskiloyvi frá øðrum báti.
Reglur um fiskiorku
§ 27. Fiskiorkan hjá fiskiførum í bólkunum sambært § 23, og fiskiførum, ið fiska av
rættindum sambært §§ 17 og 18, skal ikki gerast størri, tá broytingar verða gjørdar við
fiskifarið, sum ávirka fiskiorku, og tá veiðirættindi verða flutt á annað fiskifar.
Stk. 2. Metingarvirðið fyri fiskiorku hjá hvørjum einstøkum fari verður ásett sum tað
metingarvirði, ið samsvarar við metingarvirðið hjá fiskifarinum, ið veiðirættindini eru
á ella seinast vóru á.

Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um fiskiorku, og hvussu fiskiorka verður
ásett og útroknað, grundað á veiðievni, og tá fiskiloyvi og fiskidagar verða flutt.
Flyting av fiskiloyvum
§ 28. Eigari av fiskifari í bólki sambært § 23, kann eftir umsókn flyta fiskiloyvið á
annan bát við ongum fiskiloyvi treytað av, at fiskiorkan ikki verður størri.
Stk. 2. Loyvt er ikki at flyta fiskiloyvi hjá fiskiførum í bólkunum sambært § 23 millum
bólkarnar.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um fiskiorku, og hvussu fiskiorka verður
ásett og útroknað, grundað á veiðievni og reglur um mannagongdir og treytir fyri
flyting av fiskiloyvum sambært hesi grein.
Tilsøgn um at varðveita fiskiloyvi
§ 29. Landsstýrismaðurin kann eftir umsókn veita eigara av fiskifari í bólkunum
sambært § 23, sum verður tikið úr vinnuligum fiskiskapi, tilsøgn um, at fiskiloyvið
innan tríggjar mánaðir kann verða flutt á annað fiskifar eftir ásetingunum í § 28.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann í serligum førum víkja frá tríggjar mánaða
tíðarfreistini, sum ásett í stk. 1.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um mannagongdir og treytir fyri at
varðveita fiskiloyvið.”
4. §§ 30-32 verða strikaðar.
§§ 33-91 verða eftir hetta §§ 30-88.
5. Í § 33, (sum eftir hetta verður § 30) stk. 1 verður “í sambandi við at áseta mest loyvdu
veiðu, sambært § 22,” strikað.
6. Í § 33, (sum eftir hetta verður § 30) stk. 2 verður “§§ 22 og 26” broytt til: “§ 23”.
7. Í § 35, (sum eftir hetta verður § 32) stk. 1 verður “§§ 42 og 43” broytt til: “§ 40”.
8. Í § 35, (sum eftir hetta verður § 32) stk. 2 verður “41” broytt til: “38”.
9. Í § 36, (sum eftir hetta verður § 33) stk. 4 verður “39” broytt til: “36”
10. Í § 41, (sum eftir hetta verður § 38) stk. 1 verður “26, nr. 3” broytt til: “23, nr. 3” og “2227” broytt til: “19-24”.
11. § 42 (sum eftir hetta verður § 39) verður strikað.
§§ 40-88 verða eftir hetta §§ 39-87.
12. § 43, (sum eftir hetta verður § 39) stk. 1 verður “ §§ 73 og 74” broytt til: “69 og 70” og
“§ 27, stk. 2 og 3” broytt til: “§ 23, stk. 3”.
13. § 43, (sum eftir hetta verður § 39) stk. 2 verður “26” broytt til: “23, stk. 1, nr. 3, 4 og 5”
14. Í § 53 (sum eftir hetta verður § 49) verður “54-56” broytt til: “50-54”.
15. Í § 56 (sum eftir hetta verður § 52) verður “55” broytt til: “51”.
16. Í § 57 (sum eftir hetta verður § 53) verður “56” broytt til: “52”.
17. Í § 58, (sum eftir hetta verður § 54) stk. 5 verður “39” broytt til: “35”.
18. Í § 81, (sum eftir hetta verður § 77) verður stk. 1, nr. 1 orðað soleiðis: 1) brýtur § 4, stk.
3, §§ 5-7, § 9, stk. 1, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, 2-4. pkt., § 10, stk. 1-3 og stk. 10, § 11, stk.
1, 2. pkt., § 12, stk. 1, § 23, stk. 3-4, § 33, stk. 1 og 3, § 34, stk. 1, § 35, stk. 1, § 37, stk.
1, 2. og 3. pkt., § 39, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og stk. 3, § 40, stk. 1 og 2, § 41, stk. 1, § 43,

stk. 1, § 44, stk. 1, § 45, stk. 1, § 46, stk. 1, § 47, stk. 1, § 51, stk. 1 og 2, § 61, stk. 1, §
62, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, § 63, stk. 1, § 66, § 76, stk. 5,”
19. Í § 81, (sum eftir hetta verður § 77) verður í stk. 1, nr. 3 ”§ 72” broytt til: ”§ 65”.
20. Í § 81, (sum eftir hetta verður § 77) verður stk. 2 orðað soleiðis: ”Stk. 2. Í reglum, ásettar
við heimild í § 19, stk. 7, § 20, stk. 2, § 23, stk. 4 og 5, § 25, § 24, stk. 3, § 27, stk. 3, §
28, stk. 3, § 31, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, § 33, stk. 4, § 34, stk. 2, § 35, stk. 2, § 36, § 37,
stk. 2 og 3, § 39, stk. 5, § 40, stk. 3, § 41, § 42, § 43, stk. 3, § 44, stk. 2, § 45, stk. 2, §
46, stk. 2, § 51, stk. 3 og 4,, § 54, stk. 5, § 61, stk. 2 og § 62, stk. 3 kunnu verða ásettar
reglur um revsing við sekt.”
21. Skjal 1 - 2 verða strikað.

Viðmerkingar
Til nr. 2 og 3: Ásetingarnar um kvotuskipan verða strikaðar, og skipan við fiskidøgum verður at
galda fyri allar bólkar.
Til nr. 1, 4-21: Orsakað av broyting nr. 2 og 3 er neyðugt at gera fleiri fylgibroytingar.
Samgongan hevur valt at útseta at strika fiskidagaskipanina til í 2019. Tað fegnast
uppskotsstillararnir um.
Somuleiðis vísir samgongan á, at tað eru fleiri ivamál viðvíkjandi skiftinum, og ætlar at seta eina
nevnd at greina viðurskiftini til 2019.
Vit mæla heldur til at lurta eftir vinnuni, sum mælir til fiskidagaskipan, tí botnfiskiskapurin við
Føroyar er blandingsfiskiskapur. Harumframt mæla bæði Havstovan og Vørn frá, at fiskiskapurin
eftir botnfiski við Føroyar verður skipaður við bæði fiskidøgum og kvotum.
Tí verður skotið upp, at fiskidagaskipanin heldur fram. Vit mæla samstundis til, at fiskidagaskipanin verður eftirmett og stillað av nýggjum í samstarvi millum Havstovuna, vinnuna og
politisku skipanina, so fiskidagaskipanin verður bæði lívfrøðiliga, búskaparliga og vinnuliga
burðardygg.

Á Løgtingi, 12. desember 2017

Bjørn Kalsø

Jørgen Niclasen

Jógvan Skorheim

Jákup Mikkelsen

